Protokół z przebiegu konkursu
Kod szkoły nadany przez organizatora …...............…

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus - Winter 2020” odbył się dnia
……………………………………… o godzinie ………………………………… .
Wzięło w nim udział …………………… (liczba) uczniów.
Faktyczna liczba startujących w konkursie:
Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Razem

Język
angielski

Uwagi dotyczące przebiegu konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zgodnie z regulaminem konkursu oraz podanymi na stronie
konkursyfocus.edu.pl terminami, karty odpowiedzi oraz potwierdzenie wpłaty za faktyczną liczbę
uczestników przesłano listem poleconym na adres organizatora: Centrum Edukacji Focus,
ul. Herbaciana 9, Hipolitów, 05-074 Halinów.
Pieniądze wpłacono na konto organizatora:
Centrum Edukacji Focus
ul. Herbaciana 9, Hipolitów
05-074 Halinów
nr konta 91 1140 2004 0000 3102 7582 3996
Podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu…………………………………………………..
Zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., pełniąc obowiązki administratora danych, Dyrektor
Szkoły powierza Centrum Edukacji Focus (ul. Herbaciana 9, 05-074 Hipolitów), organizatorowi
Ogólnopolskich Konkursów Języka Angielskiego Focus, przetwarzanie danych osobowych
uczestników konkursu w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia. Centrum Edukacji
Focus stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Pieczęć szkoły i podpis Dyrektora .........................................................................................

Instrukcja
1. Konkursy odbywają się w terminach:
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Autumn 2019” –
05.11.2019 r.
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Winter 2020” 08.01.2020 r.
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Spring 2020” –
17.03.2020 r.
2. Godzinę przeprowadzenia konkursu Szkolny Koordynator Konkursu ustala sam.
3. Czas przewidziany na przeprowadzenie konkursu to 60 min wraz z czasem na sprawy
organizacyjne.
4. Odpowiedzi udziela się na karcie odpowiedzi niebieskim lub czarnym długopisem,
poprzez zamalowanie kółka oznaczającego prawidłową odpowiedź. Błędnie udzieloną
odpowiedź należy skreślić znakiem X.
5. Po otrzymaniu karty odpowiedzi uczniowie wpisują drukowanymi literami swoje dane
osobowe, klasę oraz kod szkoły nadany przez organizatora. Następnie należy
przedstawić uczniom zasady punktacji.
6. Konkurs składa się z 30 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna, dwie,
trzy lub cztery odpowiedzi są prawidłowe.
7. Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi
uczestnik otrzymuje -1 punkt. Na każde pytanie musi zostać udzielona odpowiedź.
Jeśli uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi jest to traktowane jak udzielenie
samych błędnych odpowiedzi (-4 punkty).
8. Każdy uczestnik zaczyna rozwiązywanie testu z pulą 120 punktów. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia to 240 punktów.
9. Zapieczętowaną kopertę z arkuszami konkursowymi należy otworzyć dopiero po
podpisaniu przez uczniów kart odpowiedzi oraz wyjaśnieniu sposobu punktowania.
10. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie podczas
konkursu z urządzeń elektronicznych ani innych pomocy dydaktycznych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub
dyskwalifikacji w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy
uczestników.
12. Wysokość wpisowego zależy od liczby startujących w konkursie:
9,50 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi od 10-49 uczestników
9,00 zł – w przypadku, gdy szkoła zgłosi powyżej 50 uczestników
13. Faktyczna liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do
liczby zgłoszonych.
14. Jeśli liczba uczestników jest większa niż podana w zgłoszeniu istnieje możliwość
dokserowania testów oraz kart odpowiedzi.
15. Wyniki konkursu wraz z dyplomami oraz nagrodami organizator zobowiązuje się
przekazać do szkół w ciągu dwóch miesięcy od przeprowadzenia konkursu.
16. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
17. Materiały konkursowe przechowywane są przez okres trzech miesięcy od terminu
przeprowadzenia konkursu.

